
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/500                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/500teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/500teachers1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade500                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على معلم البشرية محمد صلى اهلل عليه وسلم

مع تطور العمل اإللكتروني وانتشار التصحيح اآللي وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية ف
نتيجة الطالب عملية التقويم من أهمية كبيرة في تحديد لولما  2030السعودية 

باالنتقال من صف إلى صف أو من مرحلة إلى مرحلة والدقة في عملية  والحكم عليه
 حيح اآللي تلتزم بها المدرسة المطبقة له.التصحيح أصبح لزاماً وضع ضوابط للتص

يجب مراعاتها التي من الضوابط  اً تم إعداد هذا الدليل الذي يحوي عددفقد 
 والرجوع إليها عند تطبيق التصحيح اآللي في المدرسة.

ويحقق الهدف  يكون عونًا للعاملين في الميدان التربويونسأل اهلل تعالى أن 
 المنشود من إصداره واهلل ولي التوفيق.

 فريق التصحيح اآللي باإلدارة       
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 ضوابط التصحيح اآللي

  األول:

من قبل مكتب التعليم وفق النموذج في هذا العام تمنح الموافقة للمدرسة على التصحيح اآللي 
المرفق المعد لذلك ولمدة عام دراسي واحد تجدد كل سنة بناًء على مدى التزام المدرسة بالضوابط 

على مكتب التعليم الرفع للمساعد للشؤون و في هذا الدليل والتقارير المرفوعة من مكتب التعليم، 
 تمت الموافقة عليها. التعليمية بالمدارس المطبقة للتصحيح اآللي والتي

  الثاني:

مباشرة عند عدم االلتزام بالضوابط أو وجود مخالفة لالئحة يمكن إيقاف العمل بالتصحيح اآللي 
 .( 1437)  االختباراتنظم وإجراءات دليل 

 :الثالث

الجهة المخولة بمنح اعتماد المدرسة للتصحيح اآللي هي لجنة مكونة من إدارة االختبارات والقبول 
وإدارة اإلشراف التربوي وإدارة تقنية المعلومات حسب ما ورد في دليل نظم وإجراءات االختبارات 

 (.37( فقرة )و( من الفصل الثامن صفحة )1437في التعليم العام )

 :الرابع

، كما ستخدام التصحيح اآلليالإذا ورد أي تنظيم من الوزارة  ملغياً يعتبر االعتماد المعطى للمدرسة 
 يترتب على إدارة التعليم أي التزامات مالية. الأنه 
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 : الخامس

عام وبعدها لهذا الفرصة ال تنطبق عليها هذه الضوابط التي الموجودة في الميدان و  البرامجتعطى 
 لتتوافق مع الضوابط. البرامجتطوير  على المدرسة

 :السادس

للحصول على موافقة الستخدامه في ينبغي أن تتوفر االشتراطات التالية في برنامج التصحيح اآللي 
 عمال التقويم واالختبارات ،وهي:أ

 لموافقة عليه في نسخته العربية.أن يكون البرنامج المطلوب ل-

أن تكون عمليات التصحيح واضحة في البرنامج للمستخدم وللمراجع، ويمكن مراجعتها على -
ده في االختبار بعد االنتهاء من عملية الشاشة أو من خالل التقارير التفصيلية ألداء كل طالب بمفر 

 .الطالبالمسح الضوئي لها ويمكن مطابقتها مع بطاقات إجابات 

 مكانية أخذ نسخ احتياطية من البيانات المدخلة.إ-

 . للنظام نظام نور في جلب البيانات من النظام أو تصديرها البرنامج معأن يتوافق - 

 . أن تكون نسخة البرنامج مرخصة ونظامية-

 :السابع

ما ورد في دليل نظم  يجب مراعاة جدول المواصفات عند إعداد األسئلة لكل مادة ومراعاة
ج ذ ( الفصل الرابع "تعليمات إعداد األسئلة ونما1437واجراءات االختبارات في التعليم العام )

 االجابة".
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 :الثامن

 ويتحمل قائد المدرسة مسؤولية ذلك .الجوال في التصحيح اآللي منعاً باتاً برامج منع استخدام ي

 :التاسع

نترنت في التصحيح اآللي منعاً باتاً ويتحمل قائد المدرسة نع استخدام البرامج المرتبطة باإلمي
 مسؤولية ذلك .

 شر:اعال

المقالية التي تقيس المستويات الموضوعية و من األسئلة عدداً فقرات االختبار  يجب أن تتضمن
 .العليا أو الجوانب المهارية المعرفية

 :عشرالحادي 

بتعليمات التصحيح  االلتزام مـا يطبـق علـى التصـحيح اليـدوي مـن حيـث  اآللييطبق على التصـحيح  
 ، وعدم استخدام القلم الرصاص في الحل.نور لنظاموالتدقيق والتصدير  والمراجعة

 عشر: الثاني

عند وجود  الالزم واتخاذللمدرسـة  التربويين المشرفينعينـة مـن أسـئلة كـل مدرسـة مـن قبـل  تـدرس 
 .خلل في وضع األسئلة
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 :عشر الثالث

ى معلمين التصحيح اآللي وبرامجه وأدواته إلجهاز العمل على على ادارة المدرسة اسناد مسؤولية 
ويكونان مسؤوالن عن من إدارة المدرسة  رسمياً  ناثنين من ذوي الخبرة في الحاسب اآللي ويكلفا

كلمة المرور الخاصة بجهاز   سريتها والمحافظة على سالمة البرنامج والبيانات المدخلة فيه و 
حماية أجهزة الحاسب اآللي واعداداته من االختراقات  يح اآللي والحاسب اآللي وبرنامج التصح

 Flash memory & CDمن النتائج في ذاكره خارجية  احتياطيةوالفيروسات وحفظ نسخة 

ROM . أوالً بأول . على أن يحصال على التدريب الكافي من الشركة الموردة للجهاز أو البرنامج 
 عشر: الرابع

التصحيح اآللي من خالل إلجابة في على كيفية استخدام ورقة  الطالبتتولى إدارة المدرسة تدريب 
لى طريقة ع الطالبتنفيذ التصحيح اآللي في االختبارات القصيرة خالل الفصل الدراسي لتعويد 

 .اورصد السلبيات ومعالجته التعامل معها
 عشر: الخامس

 يلتزم المعلم معد األسئلة بتقديم نوعين من اإلجابة النموذجية لألسئلة هما:
بحيث توزع الدرجات على األسئلة  سئلةاألتكتب اإلجابة النموذجية على ورقة النوع األول:  -

نموذجية عن الجابة اإلكذلك و وتحدد الدرجة الجزئية والكلية،  الموضوعية في الهامش األيسر منها
الهامش األيسر بحيث في  منهمتناولة الجزئيات  ترفق به وتوزع الدرجات فيه األسئلة المقالية
النماذج في المراجعة والتدقيق والتصحيح في حالة تعطل جهاز التصحيح اآللي عن يستخدم هذا 

 العمل كي ال تتعطل نتائج الطالب.
نموذج التصحيح اآللي  الطالبالنوع الثاني: إجابة نموذجية مكتوبة على نفس بطاقات إجابات  -

 .مفتاحاً لبرنامج التصحيح اآلليوالتي سوف تستخدم 
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وموقع توضع أصول اإلجابات النموذجية في ظروف رسمية مغلقة مدون عليها كامل البيانات  -
  األسئلة وال تفتح إال بعد انتهاء الطالب من أداء االختبارات. معدعليها من قبل 

   يصحح معلم المادة اإلجابة النموذجية عبر جهاز التصحيح اآللي قبل تصحيح أوراق الطالب. -

 عشر: السادس

مـن قبـل  مكتـب التعلـيم  اآلليلضـوابط التصـحيح  المدرسةتكـون مسـؤولية التأكـد مـن تطبيـق  -
 .المدرسة هالـذي تتبع

 السابع عشر:
 يتم التعديل على هذه الضوابط وفق ما يرد من مالحظات من الميدان.

 الثامن عشر:
 بإدارة االختبارات والقبول من قبل مكتب التعليم بصورة من نموذج الموافقة على طل تزود

 التصحيح اآللي.
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 نموذج طلب موافقة على التصحيح اآللي 

 المدرسة :

  اسم المدرسة:
 اسم القائد:

 رقم الجوال:
 المرحلة:

 اسم البرنامج المستخدم للتصحيح:
 اخلتم  

 المكتب :

  رأي مدير مكتب التعليم 
 .المعايير تحققت  )    (
 ...................... .....................بسبب              .حققتت لم )    (

 اخلتم  التوقيع:     االسم :
 


